FEBRUARI 2019

 Uitbetaling uitkering 2019

Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

Wij doen onze uiterste best u zo snel
mogelijk een antwoord te geven.

Februari

22-02-2019

01-03-2019

Maart

25-03-2019

01-04-2019

April

24-04-2019

01-05-2019

Mei

22-05-2019

01-06-2019

Juni

24-06-2019

01-07-2019

Ons telefoonnummer is 050-502 72 22. In
het keuzemenu kiest u voor keuze 1. Wij
zijn telefonisch bereikbaar op dezelfde
tijden als de openingstijden van het
Inwonersplein.

Juli

25-07-2019

01-08-2019

Augustus

23-08-2019

01-09-2019

September

24-09-2019

01-10-2019

Oktober

25-10-2019

01-11-2019

November

22-11-2019

01-12-2019

December

17-12-2019

01-01-2020

Inleveren van wijzigingsformulieren kan bij
de balie van het Inwonersplein of via de
post.
Openingstijden balie:
Maandag t/m donderdag van 8:30 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 8:30 tot 12.00 uur.
Postadres:
Antwoordnummer 2, 9300 AC Roden
E-mail:
U kunt ons mailen of bellen wanneer u een
vraag hebt.
Het e-mailadres is:
soza@gemeentenoordenveld.nl.
Wanneer u in uw mail direct uitlegt wat u
graag wilt weten, kan uw contactpersoon
dat alvast voor u uitzoeken.

Wilt u uw eigen contactpersoon
spreken? Dat kan tussen 9:00 en 10:30
uur. Het telefoonnummer van uw
contactpersoon heeft u van ons in een
persoonlijke brief ontvangen. Na 10:30 uur
is uw contactpersoon niet meer bereikbaar.
Reden daarvoor is dat hij of zij dan
afspraken heeft, huisbezoeken aflegt, uw
e-mails beantwoord, aanvragen verwerkt,
et cetera.
 Nieuwe bedragen per 1 januari
2019
Omdat het wettelijk minimumloon wordt
verhoogd per 1 januari 2019 worden de
uitkeringsnormen Participatiewet daar ook
op aangepast. Normaal gesproken gebeurt
dit twee keer per jaar, te weten in januari
en juli.
Kijk voor de juiste bedragen op
www.gemeentenoordenveld.nl werken
inkomen en leren
 Indexering alimentatie 2019:
Ontvangt u alimentatie, dan is het goed om
te weten dat de hoogte van de alimentatie
jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd.

Dit informatiebulletin dient ter informatie U kunt er geen rechten aan ontleden.
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De verhoging wordt op grond van artikel
1:402a van het Burgerlijk Wetboek
vastgesteld door de overheid.
Deze verhoging geldt voor zowel de
kinderalimentatie als de partneralimentatie,
als deze door de rechter is vastgesteld.
Met ingang van 1 januari 2019 worden
alimentatiebedragen verhoogd met 2%.
Wanneer u alimentatie voor uw kind(eren)
of uzelf ontvangt, zullen wij deze
alimentatie ingaande 1 januari 2019
automatisch verhogen met genoemde 2%.
U hoeft daarvoor geen mutatieformulier in
te leveren.
U dient zelf uw ex-partner / vader / moeder
van uw kind(eren) op te hoogte te stellen
van de gewijzigde alimentatie.
 Heffingskortingen
Hebt u recht op heffingskortingen? Dan
heeft u waarschijnlijk inmiddels een
voorlopige aanslag 2019 van de
Belastingdienst ontvangen. Het gaat om de
Inkomensafhankelijke Combinatiekorting
en de algemene Heffingskorting
minstverdienende partner.
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk een
kopie van de aanslag bij ons in te leveren,
graag een kopie van de voor- en
achterkant. U dient het uiterlijk in te
leveren bij uw wijzigingsformulier over de
maand februari 2019.

 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is vanaf 18 januari tot en
met 11 maart 2019 gesloten voor de
wisseling van de winter- naar de
zomercollectie. Vanaf 12 maart openen wij
weer de deuren voor de uitgifte van de
zomercollectie.
Wij kunnen in 2019 geen St. Nicolaas actie
meer organiseren en zullen nog kijken naar
welke instanties wij onze klanten kunnen
doorverwijzen.
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek
uw ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling de nieuwste
uitkeringsspecificatie of de jaaropgave
van de SVB bij u hebt! Als dit niet het geval
is, kunnen wij GEEN kleding meegeven!
De kleding is gratis, maar beperkt zich tot
datgene wat op het persoonlijke briefje staat.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
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